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INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)
Naar aanleiding van het door de heer W. A.
v. d. Wall Bake inge/onden stuk in Contact
van de vorige week inzake „Onnodig ver-
knoeid natuurschoon, meen ik onderstaande
te mogen schrijven.
Mogelijk heelt b i j inzender niet de gedachte
voorgezeten met een uitdrukking als „ontsie-
rende schuur" bij de molen te Linde, een
blaam te werpen op het bestuur van „Ons-
Belang" en dit bestuur willen aanduiden
als lieden die geen oog hebben voor natuur-
schoon.
Ki liter zou het mogelijk kunnen zi jn , dat voor-
melde u i t la t ing bij sommige buitenstaanders
wel een dergelijke indruk vestigt en wil ik
daarom toch' wat nader op de feiten ingaan.
Het bestuur van „Ons-Belang" had aanvanke-
l i jk het plan aan haa r pand Lindese-molen
uitbreiding te geven door het doen aanbou-
wen van een opslagruimte. Aan de bevoegde
instanties werd een met zorg opgesteld plan
voorgelegd, dat naast de noodzakelijke uitbrei-
ding', toch ook beoogde ontsiering van de mo-
len, /o niet geheel te vermijden, dan toch wel
tot een m i n i m u m te beperken; evenwel kon
dit plan niet door de diverse instanties wor-
den geaccepteerd. Noodgedwongen rijpte daar-
na het plan, dan maar een vergunning te vra-
gen voor de bouw van een loods op het ter-
rein nabi j de molen, hoewel dit bedrijfstech-
nisch minder doelmatig 7.011 zijn. De vergun-
n ing werd verleend en gebouwd moest worden
o]) de plek, waar thans de „ontsierende
schuur" s taa t . Ik meen deze korte toelichting
te moeten geven, om te voorkomen dat door
het inge/onden stuk van de heer v. d. Wall
Bakc, het bestuur van „Ons-Belang" wordt ge-
kenschetst als een college van „natuurschoon-
vernielende-personen".
Met betrekking tot het onderhoud van de mo-
len te Linde is' er al heel \v;: t te dorp gev .
doch ook het bestuur van „Ons-Belang" heeft
te dien op/ichte m.i. getoond wel degelijk te
voelen voor ins tandhouding van de Lindese-
molen; het heelt dit ook niet de daad getoond
dooi een /eer behoorl i jke bi jdrage in de onder-
houdskosten te voteren.
Tot het verlenen van de/e f i n a n c i ë l e s t e u n
was „Ons-Belang" niet verplicht. Ongetwijfeld
/al dit ook de hen v. d. Wall Bake wel bekend
z i j n en ik kan me moeilijk voorstellen, dat h i j
met z i j n inge/onden stuk het bestuur van
,,Ons Belang" onaangenaam wil treffen. Toch
meen ik deze regelen te moeten schrijven, ten-
einde te voorkomen dat men verkeerde ge-
volgtrekkingen maakt.
Waar het bes tuur van ,,Ons Belang" dus ener-
z i jd s getoond heeft, te gevoelen voor hei be-
houd van naluurschoon en monumenten,
heeft het anderz i jds tot taak om ten behoeve
van haar leden rond de molen te Linde, ook
te zorgen voor een bedr i j l s technisch goed ge-
outilleerd bedri j f .
I Tel wil me voorkomen, dat waakzaamheid
t.a.v. het behoud van natuurschoon enz. inder-
daad goed is, doch d i t geldt zeker in niet min-
dere m a t e ten opzichte van de bedri jfsvoering
in de agrarische sector van het bedr i j fs leven.
Moge de geachte inzender naast z i j n l iefde-
voor na t u u i s< hoon, toch ook enig begrip heb-
ben voor een dergelijke zienswijze.

I) . KLEIN BLEUMINK,
Dir. Cl.L.V. Ons-Belang Linde.

RAADSVERGADERING
Uit de gehouden Raadsvergadering melden we
o.a.: De heer II . K le in -Br inke , Directeur van
de Goöp. Landbouwver. ,,De Eendracht", werd
beëc digd als raadsl id . De woningnood is gro-
t e r dan ooit te voren. Er z i j n meer dan 100
woningzoekenden en geregeld komen er n ieu-
we aanvragen b i j .
De r eken ing l ( . > r > 3 van het Algemeen Armen-
fonds werd vastgesteld met een nadel ig slot
van / l rj(J,%. Ter d e k k i n g h i e r v a n is reeds
/ f i O O ontvangen. U i t vorige jaren was nog be-
sch ikbaa r ƒ ' i r ) ( ) . - i r > , zodat er nog een bi jdrage
moet worden verleend van f 70.51.
De s t r a a t langs de elf woningwetwoningen bij
Het Hoge, zal genoemd worden Dokter G.
Lulofsweg. D e I I woningen z i j n i n J u l i g e -
reed en de/e /u i l en voorlopig / ( i . - j r > h u u r per
woning per week kosten.

Kerkdiensten Zondag 13 Juni
Gebouw Irene

9 uur Ds J. Langstraat
10.30 uur Dr H. van der Loos, Haarlem
Jeugddienst. Onderw.: „Twee beslissende
vragen".

Medlerschool
10 uur Ds J. H. Jansen

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds H. Bouma van Barchem

R.K. Kerk
7 uur Vr. Mis, 9.30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.

R. K. Kapel
7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdienst Doktoren
Van Zaterdag 12 Juni van 5 uur t. e. m.
Zondag 13 Juni Dr Lulofs, Telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Weekmarkt
Op de Vrijdag alhier gehouden weekmarkt
waren aangevoerd 86 biggen, waarvan de
prijzen varieerden van f 50.— tot f 58.—

Handel was traag

Burg. stand van 4 t.m. 10 Juni
Geboren: d. v. H. Obbink en T. Obbink-
Schepers
Overleden: J. B. Wahl, vr. e. v. E. J. Eskes
62 jaar.

COLLECTE MILITAIRE FONDSEN
De jaa r l i j k se hu i s -aan-hu i s collecte voor het
Comité der Gezamenl i jke mili taire fondsen zal
in de/e gemeente worden gehouden gedurende
hei t i j d v a k van I I t /m 19 J u n i 1951. De heer
F. J. Dekker zal zich daartoe bij de ingezete-
nen vervoegen. De collecte wordt in de be-
langstelling van de ingezetenen aanbevolen.

N UTSZANGSCHOOL
Dinsdagmiddag 15 f u n i 's middags van 4—5
uur geven de oudste leerlingen van de Nuts-
zangschool onder l e i d i n g v a n mej. Diny Uyter-
schout een openbare les in het Nutsgebouw.
Iedereen, groot en klein, is welkom. Zang,
volksdansjes en blokfluitspel wisselen elkaar
af. Dit is de laatste les van mej. Uyterschout.
Daar zij met September naar het Conservato-
r i u m in Amsterdam gaat zal zij niet meer de
leiding van de zangklas op zich kunnen nemen.
Het is te hopen dat het Nutsbestuur een even
bekwame kracht terug kan vinden, want het
zou zeer jammer zi jn als hetgeen wat mej.
Uyterschout heeft opgebouwd, niet voortgezet
zou kunnen worden.

CONCOURSSUCCESSEN
Op het te Voorst gehouden concours hippiqne
werden door de landelijke rijvereniging „de
Graafschap" de volgende successen geboekt.
Dressuur viertallen (zwaar) <le prijs. Dressuur
individueel (klasse L) G. Wuestenenk met
„Ivisa", Ie pr. Enkelspan warmbloed stam-
boekmerries G. Wuestenenk met „Ivisa" 4e pr.
Twees'pan warmbloed stamboekmerries G.
\Vuestenenk met „Famisa" en „Ivisa" 4e prijs.

Zondagmorgen, 13 Juni, om 10.30

JEUGDDIENST
Voorganger: Dr. H. VAN DER LOOS uit Haarlem

Onderwero^.„ Tivee beslissende vragen"

IVORÖL
Elke tand

een bril l a n t
DAAR KOMEN DE TANKS

De/e f i l m wordt hedenavond in het Nutsge-
bouw vertoond en behandelt de opmars van
de Amer ikaanse tank-colonnes van het invasie-
f ron t tot in Dui ts land, na de doorbraak bij
St. Lo. Het verhaal begint, als de comman-
dant van de Amer ikaanse tank „Ca l i fo rn i a
fane" tijdens een schermutseling met de
v i j a n d bij het beginnen van de opmars te St.
Lo gedood wordt. Hij wordt vervangen door
Sergt. Sully, een zelfverzekerde onder-officier,
die zich in een m i n i m u m van t i jd gehaat
maak t bij de bemanning van z'n tank en een
las t ig probleem wordt, voor / i j u superieuren.
Lt. Rawson, commandant van de colonne is
speciaal teleurgesteld omdat hi j de n i e u w e l i n g
in het pelelon n ie t de waarde van kameraad-
s c h a p p e l i j k e samenwerking met de manschap-
pen kan b i jb rengen . M a a r ondanks alles, weel
Su l ly de ongelooflijkste prestat ies met z i jn
l a u k (e ver r ich ten en bij iedere gevecht ge-
durende de opmars is hij met z i j n m a n n e n
steeds vooraan, l l i j d r i j f t ze voort als een be-
zetene, waagt veel, m a a r heelt a l t i j d succes . . .
De s t emming ouder z i j n b e m a n n i n g wordt er
echter n i e t beter op. S u l l y weet practisch ge-
heel a l l e e n een Na/ i -generaa l gevangen te
nemen en weet be langr i jke gegevens uil hem
te k r i j g e n voor de a.s. pantser opmars der
G e a l l i e e r d e n . S u l l y brengt de Generaal naar
het S t a l k v v a i t i e r in een dorp waar z i j n man-
nen t r a c h t e n van hun korte gevcchtspau/e te
genieten. Su l ly haa l t ze echter uit het dorp
weg C' i i voert ze aan op een actie, waa rb i j hij
zich weer onderscheidt . Hij gunt echter 'een
paar v a n z i j n b e m a n n i n g a l l e eer. Maar h i j
blijft hen voortjagen en opdr i jven , bezeten van
het ve r l angen om als eerste Du i t s l and te k u n -

nen binnenrukken. Gaandeweg weet hij de
waardering van z i j n super ieuren te w i n n e n en
als hi j door z i j n doortastend optreden het
leven van een zi jner mannen redt, heelt hij
ook het p le i t bij z i j n bemanning gewonnen,
/.ijn dapperheid wordt beloond mei z i j n voor-
d r a c h t tot bevordering tot l u i t e n a n t . Daar dit
e c h t e r overp laa t s ing b e t e k e n t naar ecu ander
onderdeel, weigert hij . . . hij heel t de waarde
van , , team-work" leien kennen en b l i j f t liever
a l s sergeant b i j z i j n bemanning.

50-JARIG JUBILEUM
Dezer dagen mocht hel ech tpaar Pooi te rman—•
W i g h e r i n k in Delden onder grote belangstel-
l ing van f a m i l i e , buren en \ r i enden de dag
herdenken dat het voor 50 jaar geleden in
den echt werd verbonden. Vele cadeaux en
Muziekcorps , ,Sursum Corda" bracht een sere-
nade, wat cv.re op pr i js werd gesteld.

Sproeten? SPRUTOL
Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk.

MELKEXAMEN
Op de boerderijen van G. en 11. Arendsen—
Raedt te Barchem werd het Gelders Melk-
e\amcn gehouden, ui tgaande van de (Joop.
Zuivelfabriek , , l )e Wiersse" en in samenwer-
k i n g met het Ri jks /u ive lconsulenischap te
A r n h e m . De volgende cand ida t cn behaalden
het diploma.
Meisjes: B. J. Langenberg, Barchem; [. Kam-
perman. Barchem; J. B. Ni j enhu i s en G.
Ween k, Vorden.
Jongens: Gerh. Arendsen Raedt en M. Olt-
voort te Barchem; Joh. Br inkerhof , J. K le in
G e l l i n k , 11 . Gossel ink, II . Wesselink te Vor-
den; B. II. Wassink te Rum Io.
De ju ry bestond uit de heren Bukman en
l l a y l i n k , t e r w i j l a ls arbi ter fungeerde I r . Prin-
sen v. h. Ri jks/uivelconsulcnlschap te Arn-
hem.
De candidaten werden opgeleid door de voor
melkers: I I . Arendsen Raedt , I ) . Groot Was
sink en B. H. Weenk.



Van 2 tot 7 Augustus: Vorden - Lichtdorp
Op de jaarvergadering van V.V.V. Vorden
maakte de voor/itter, A. E. van Arkel, bekend
dat. in samenwerking niet de Vordense Winke-
liersvereniging en ter gelegenheid van het 50-
j a r i g bestaan van de Vordense Ver. voor
vreemdelingenverkeer naast een aantal attrac-
ties Vorden gedurende de week van Maandag
2. tot en met /aterdag 7 Augustus 's avonds in
een feestverlichting /al staan. Het voornaam-
ste accent /al gedurende de/e week gelegd wor-
den op de verlichting, waartoe een speciale
commissie benoemd /al worden om de buur-
ten en s t ra ten op te wekken tot deelname.
Tijdens de/e week /al er verder iedere avond
wat te doen / i j n , waarvoor de medewerking en
de deelname van alle inwoners ingeroepen
wordt.
Op de/e jaarvergadering gaven vooral de win-
keliers acte de présence. Naar aanleiding van
de notulen deelde de voor/itter mede dat de
höutopslaeplaats nabi j hotel „De Konijnen-
bnlt", welke iedere natnurschoonliefhebber
een doorn in het oog is, dit jaar zal verdwij-
nen. Verder deelde de voor/itter mede dat
V.V.V. en het gemeentebestuur er aan hebben
medegewerkt dat er momenteel op de lijn Zut-
phen—Winterswijk een uurdienst met diesel-
treinen wordt onderhouden. In dit verband
las hij een brief voor daterende 15 Oct. 1913,
waa r in het gemeentebestuur op een verzoek
aan de Ned. Spoorwegen om in Vorden de per-
sonentrein te stoppen, ten antwoord kreeg dat

HnfllEA hond Gelei
Een vorstelijke handverzorging

di t . in verband met de dienstregeling niet mo-
gel i jk was. Voor reclamedoeleinden is aller-
lei reclame-materiaal gedrukt alsmede 10.000
nieuwe folders. De banken zijn opnieuw ge-
schilderd en straks voorzien van papierman-
den. Ook zijn er een aantal nieuwe banken
besteld.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
Terpstra", kunnen we melden dat 1953 een
/eer gunstig jaar voor de pensionhouders
hotels geweest was. Het bezoek was groter
weest dan in welk ander jaar ook. De repor-
tages in de grote pers waren hier niet vreemd
aan. Ook was er veel bezoek per bus. In som-
mige weken bedroeg het aantal pensiongasten
ru im 2000. Er is in Vorden een zeer grote
vraag naar zomerhuisjes. Het inlichtingen-
bureau bij sigarenmaga/ijn Eyerkamp k
meer bekendheid. Dit jaar vroegen ruim
vreemdelingen hier om inlichtingen. De acht-
kastelentocht werd vorig jaar door 250 vol-
wassenen en 100 kinderen per fiets gemaakt.
Het aantal leden onderging een kleine stij-
ging-
Bij de secretaris kwamen 658 aanvragen voor
inlichtingen binnen. Uit het verslag van de
penningmeester, de heer H. B. Emsbroek, kun-
nen we mededelen dat de ontvangsten ƒ 837.63
en de uitgaven ƒ910.68 belopen hadden. Er
was op l fan. j.l. nog ƒ 515.28 in kas. In de
nieuwe kascommissie werden benoemd de
heren R. Koerselman en J. v. d. Wal.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de heren A.E. van Arkel, M. Terpstra en J. F.
M. G. d'Aumerie bij acclamatie herkozen. In
de vacature J. Rengelink werd gekozen de
heer G. f. Schurink. Voorzitter bracht het
scheidende bestuurslid, de heer Rengelink,
h a r t e l i j k dank voor zijn werk in het V.V.V.,
w a a r i n hij tot de groep behoorde, die veel
voor het Vreemdelingenverkeer gedaan heeft.
! I e t be l ang r i jk s t e punt. van de agenda was ver-
volgens de viering van het 50-jarig jubileum
van V.V.V. en het /omerprogramma.
Voor/itter deelde mede dat er een adres ge-
r i c h t was tot de Raad om de jaarlijkse subsi-
die- van ƒ 300.— in verband met het gouden
jubi leum te verhogen tot ƒ 500.—. De raad
ging er in zoverre mee accoord, dat zij als
tegenprestatie eiste dat de bijdragen van de
V.V.V.-leden tot ƒ 800.— opgevoerd zouden
u01 den vooi dit jaar. Het verheugde de voor-
zitter te k u n n e n mededelen dat de c i r c u l a i r e
aan de inwoners z u l k een goed resultaat heeft
gehad. Aan vr i jwil l ige bijdragen was een be-
drag van f 588.— en aan vri jwil l ige contribu-
tieverhoging een bedrag van ƒ91.50 tesamen
( 679.50 binnengekomen. Niet de contri-
b u t i e der leden komt V.V.V. voor dit jaar over
de ƒ 1000.— aan bijdragen, waarmee de subsi-
die van ƒ 500.— zeker is gesteld.
Het bestuur heeft gemeend met dit jubileum
geen receptie te houden, daar dit verplichtin-
gen schept en vaak veel kosten met zich
brengt , l ie te r kan men het. geld besteden voor
de V.V.V. act ie . Met medewerking van de win-
keliersvereniging zal Vorden gedurende de

week van2 't/m 7 Aug. omgetoverd worden in
een lichtdorp. Voorzitter gaf verschillende sug-
gesties op welke wijze de inwoners en zaken-
lieden hun straten, panden of huizen en bo-
vendien bruggen en molens verlicht kunnen
worden. Er zal een jury van buiten Vorden
benoemd worden, die de verlichting beoor-
delen zal. Er zullen 10 prijzen uitgeloofd wor-
den en wel prijzen van ƒ 100.— tot ƒ 10.—, in
het totaal ƒ 350.—.
Tijdens deze feestweek zal er 's avonds een bij-
zondere attractie zi jn. Maandagavond 2 Aug.
wordt de finale touwtrekken bij café de Zon
gehouden met na afloop een old-Vordense
markt, welke vorig jaar duizenden bezoekers
trok. Dinsdagavond is er een lampionnenop-
tocht met medewerking van de beide muziek-
corpsen, Woensdag 4 Aug. na afloop van de
(S kastelentocht zal om half acht de Harmonie
van de G.T.W. uit Doetinchem een concert
geven in de muziektent; Donderdagavond zul-
len brandweercorpsen demonstraties geven op
de Bleek met daaraan verbonden een water-
spuitbal-wedstrijd. Vrijdag muziek op het
marktplein van een Tirolerkapel met een
„trek-aan-de-bel-attractie.
De lichtweek wordt Zaterdag 7 Aug. besloten
met het uitstippelen van attractie-tochten door
Vorden en omgeving voor wandelaars, fietsers,
bromfietsers, motorrijders en automobilisten.
De deelnemers verzamelen zich om l uur
in Hotel Bakker, waar door de Vordense
Boerendansers „De Knupduukskes" krente-
weggen met koffie wordt geserveerd. Hierbij
geven de Knupduukskes demonstraties van
ouderwetse boerendansen. Na de tocht, die
ongeveer 2 uur voor elke deelnemer zal duren,
komt men weer bijeen in Hotel „De Konijnen-
bult", waar elke deelnemer een aardig souve-
nir overhandigd zal worden. De kosten van
deelname zullen ƒ L— per persoon bedragen.
Er zal gedurende de feestweek 'gezorgd worden
voor muziek in het dorp om de feestvreugde
te verhogen. Het /.omerprogramma dat de
voorzitter hierna ontvouwde bevatte weer een
groot aantal attracties, die vooral de vreemde-
lingen zullen bekoren. De hoofdschotel vo
de weer de achtkastelentocht op elke Woens
dagmiddag vanaf 7 Juli t/m 25 Aug. Daar-
naast zullen de Knupduukskes enkele dans-
avonden verzorgen, er zijn concerten van de
Vordense muziek- en zangkoren, en verder van
koren buiten Vorden; avondwandelingen;
turn- en gymnastiekdemonstraties van de
Gymn.ver. Sparta; op 21 Juli 's avonds vogel
schieten op de Bleek met Boerendansen er
vendelzwaaien; ruiterdemonstraties; kamp-
vuren; bridge-drives een pianorecital van
Hans Osieck in combinatie met het Nut, kort-
om er is bijna geen avond of er is iets te doen.
Deze zomeractie loopt vanaf Zondag 27 Juni
tot en met 31 Augustus. Verder zal er op de
Zaterdagen, dat er weinig te doen is in het
Nutsgebouw een bioscoopvoorstelling gegeven
worden. Er kwam op dit uitgebreid program-
ma weinig commentaar van de aanwezige
leden en men kon er zich in grote trekken wel
mee eens verklaren. Bij de rondvraag werd er
gevraagd om ook de Zondag in de attracties
te betrekken, omdat er op Zondag in. Vorden
behalve een enkel concert niets te doen is. Het
bestuur voelde er niets voor om de Zondags-
rust, welke er sedert mensenheugenis in Vorden
is, te verstoren door attracties, die bovendien
de eenheid in de vereniging in gevaar zouden
kunnen brengen. Men zal hiervoor toch
geen goedkeuring van de overheid ontvangen.
Er werd verder nog gevraagd orn in het wacht-
lokaal van de Gelderse Tramwegen 's avonds
een lamp te laten branden, dit ten gerieve van
de wachtende reizigers. Het bestuur zal zich
hierover met de G.T.W. in verbinding stellen
en zulks aanvragen.

SPARTA
Op de te Varsseveld gehouden kringwedstrij-
den van de Turnkring De Graafschap werden
door de gymnastiekver. Sparta de volgende
pri jzen behaald: Marswedstrijd 2e, driekamp
dames 2e, driekamp heren 2e, tweekamp meis-
jes 2e.

WIELRENNERS SUCCESSEN
On/e plaatsgenoot, de heer A. Sicmes, nam op
Tweede Pinksterdag te Deventer deel aan de
wielerwedstrijden, welke in het gemeentelijk
sportpark a ldaar werden gehouden en w a a r b i j
hij enkele f raa ie successen boekte. In de a f v a l
wedstr i jd voor n ieuwel ingen werd hij tweede,
terwijl hij in een omnium voor nieuwelingen
en amateurs de -1de plaats be/ette. In het eind
klassement be/ette Siemes de 1de p laa t s .

VERGADERING WERKTUIGENVERENIGING
M.E.D.O.

De Coöp. Werktuigenvereniging M.E.D.O. ver-
gaderde in café van Asselt te Linde onder
leiding van de heer F. J. Waarle.
Na een kort welkomstwoord door de voorzit-
ter werd het woord verleend aan de secretaris,
de heer F. H. Bouwmeester. Uit zijn jaarver-
slag bleek dat de vereniging per l Mei j.l. 77
leden telde.
In het afgelopen boekjaar werd met de aard-
appelpootmachine ruim 10 Hectare aardappel-
gepoot. Met de rugsproeier werd, voor de
onkruidbestrijding, 23 hectare grond be-
werkt. De aardappelsorteermachine werd 11
dagen gebruikt, terwijl met de aardappelrooier
ruim 20 uur werd gerooid. Met de graan-
maaier werd ruim 133 uur, met de dorsmachi-
ne ruim 459 uur, met de twee-schaarploeg 6%
uur en met de éénschaarploeg ruim 248 uur
gewerkt. In totaal had de tractor 1087^ uur
gedraaid. Het veelvuldig gebruik maken van
de rugsproeier was een duidelijk bewijs, dat
dit een practisch werktuig is en aan de gestel-
de eisen voldoet. Ook met de ondergronder
werd zeer veel geëxploiteerd. Voor afdekking
der dorsmachine was het dekkleed in de loop
van het boekjaar door gegalvaniseerde golf-
platen vervangen.
Vervolgens sprak de secretaris enige waar-
derende woorden ter nagedachtenis aan wijlen
de heren J. W. Huitink en H. Weenk. Hun
ijver voor onze organisatie, aldus spr., zal bij
ons in dankbare herinnering blijven voort-
leven.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de
aftredende bestuursleden en commissaris t.w.
de heren H. Knoef, A. Dimmendaal en G. J.
Groot Jebbink herkozen.
Voor de aankoop van een fraismachine welke
± ƒ 2200.— a ƒ 2300.— zou kosten bestond
geen voldoende animo.
In dit zomerseizoen zal men de dorsmachine
bij de firma Steenman te Doetinchem grondig
laten nazien.
Besloten werd voor grondbedekking tussen de
zaadberg en dorsmachine, ter opvanging van
het z.g. valzaad, een dekkleed te kopen.

KIESPIJN T <-
Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.
Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft Tweede Pinksterdag de derde ron-
de van de bekerwedstrijden niet overleefd,
want het verloor met 3—1 van Steenderen I,
dat onlangs naar de 1ste klas GVB promoveer-
de. Voor de aanvang van de wedstrijd bood
de Ratti-secretaris, de heer H. Hartman, de
aanvoerder van Steenderen bloemen aan in
verband met de promotie.
In het begin lanceerde Steenderen enkele aan-
vallen op het Ratti-doel die echter weinig ge-
vaar opleverden. Langzamerhand kwam er
meer tekening in de strijd en nam de thuis-
club meer en meer het initiatief in handen.
Er werd een serie goede aanvallen opgebouwd,
die echter op niets uitliepen, doordat de
groen-witte voorhoede te veel teruggetrokken
speelde en daardoor geen stootkracht genoeg
bezat. Eerst na ca. 20 minuten gelukte het
Ratti de leiding te nemen. De Steenderense
verdediging maakte een blunder door de bal
te langzaam op de keeper terug te spelen,
waarvan de snel naar binnen gekomen Ratti-
rechtsbuiten handig profiteerde (1—0). De gas-
ten kwamen hierna ook geregeld voor 't doel
der gastheren, doch het ontbrak hen aan de
nodige snelheid, zodat de trapvaste verdedi-
gingder thu isc lub steeds op t i j d kon ingri jpen.
De tweede helft kenmerkte z i c h eveneens door
een gelijk opgaande strijd, waarbi j beide-
doelen beurtelings in gevaar kwamen. De aan-
vallen der Steenderense ploeg werden e c h t e r
steeds talrijker en er hing een doelpunt in de
l u c h t . Toen de Ratti-keeper een ingeschoten
bal kon wegwerken, werd het leder door een
der kanthal ls in de richting van het eigen
doel gekopt, zodat de Steenderense midden-
voor niet veel moeite had om de gelijkmaker
in het net te deponeren. De Ratti-ploeg was
door deze tegenslag kenneli jk verrast en van
deze kleine- i n / i n k i n g wisten de gasten prof i j t
te trekken. Nauwel i jks was weer afgetrapt of
de snelle linksbuiten der bezoekers passeerde
de Vordense defensie en schoot hard raak.
Twee m i n u t e n la te r probeerde de rechtsbin-
nen der gasten het/elfde spelletje en ook de/c
speler w i s t na goed individueel spel een doel-
pun t te scoren. Ratti t racht te nog om in de
l a a t s t e minu ten de ach t e r s t and in te lopen,
doch dit gelukte niet meer.
De overige e l f t a l l en hadden Zondag v r i j .
Voor a.s. /.omlag / i j n er eveneens geen wed-
strijden, vastgesteld.



Voor de vele blijken
van belangstelling bi)
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden, be-
tuigen we onze harte-
lijke dank.

J. L. Welsink
J. Welsink-

Klanderman

Vorden, Juni 1954.

Hiermede betuigen we
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

H. Arfman
J. A. Arfman-

Geltink

Vorden, Juni 1954.
Brandenborch.

Zondagsschool Dorp
Klas 4 a.s. Zondag naar
de jeugddienst in Ire-
ne om half elf.

Bezichtigt onze
matrassen- en

bedden-etalage

Ook stalen
slaapkamer-

ameublementen

Joh. Heerink
Woninginrichting

Tel. 383 Vorden

D.V. hopen op Zondag 13 Juni onze
geliefde Ouders, Behuwd- en Groot-
ouders

• J. W. ABBINK
en
J. E. ABBINK-WEENK

Q hun 30-jarige echtvereniging te her-
j\ denken.
^ Dat zij nog lang voor elkaar en voor
M ons gespaard mogen blijven is de wens

X van hun dankbare kinderen, behuwd-
j , en kleinkind.

U Gelegenheid tot feliciteren op Woensdag 16
A Juni van 3 — 4.30 uur aan huis.

Q Vorden, Juni 1954.
> „'t Nijland".

Heden ging van ons heen onze lieve
Vrouw, Moeder, Dochter en Oma

JOHANNA BERENDfNA WAHL
Echtgenote van E, J. Eskes

in de ouderdom van 62 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Uit aller naam:
E. J. ESKES

VORDEN, 8 Juni 1954.
Dorpsstraat 42.

De teraardebestelling zal plaats vinden
heden Zaterdag 12 Juni 1954, om half
twee op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Neemt eens proef!
Fijne sinaasappellimonade, per fl. 88 Ct
Liters flessen gazeuse, alle smaken 30 Ct
Zomersnoepjes, 150 gram 25 Ct
Biscuits Paul Kaiser 250 gram 35 Ct
Gebroken rijst, per % kg 33—39 Ct

*
Weer ontvangen:
Nieuwe stokvis en Doesburgse mosterd

*
Levensmiddelenbedrijf

Fa J. W. ALBERS
r

Nutszangschool Vorden

Openbare les
in het Nutsgebouw op Dinsdag
15 Juni van 4 — 5 uur.

Vrije toegang
voor
groot en klein.

Denkt u aan de
opvoering

„Een Baby van 1000 weken"
Hedenavond i.d. Wildenborch

Zonnebrand-olie
n crème

Zonnebrillen
Sproetenzalf
Badmutsen

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

MARTENS
Vorden

Buikbanden
Breukbanden
Elastieken kousen

Billijke prijzen

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

Vraag het aan de postbode
en hij zal het u bevestigen:

een ieder grijpt 's Zaterdags-
morgens het eerst naar

„CONTACT"
het lijfblad van elke echte Vordenaar!

Uitgave van Drukkerij Wolters
Nieuwstad, Vorden. Telef. 404

Grote Paarden-, Vee-
en Varkensmarkten

WOENSDAG

16 JUNI

te Hengelo (Gld.)
De Marktvereniging

Onze

KOFFIE en THEE
zijn

nog niet verhoogd

Tel. 350cyleeds vaker

KISTEMAKER

Vo^ensche Coöperatieve Zuivelfabriek

Voor direct gevraagd:

enige flinke werkkrachten
Aanmelden aan het kantoor

•BUURTVER. DELDEN

De Buurtver. Delden houdt wederom
voor haar leden

een oriënteringsrit
op Zaterdag 19 Juni, 's avonds 7 uur.
Start bij M. H. Gotink.

Opgave en inlichtingen over
een uitstapje

bij H. Kettelerij, F. Mullink en M. H.
Gotink voor a.s. Zaterdag 19 Juni.

Adverteren doet n nooit geen kwaad,
Maar 't beste is: met regelmaat

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Uit voorraad leverbaar in kleuren
grijsblauw, Bordeaux-rood,
petrol en donker groen

Beleefd aanbevelend,

E. J. LETTINK, Rijwieliiandel

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grote rol.

licn rustig examen doet U met
Mijnhardt Zenuwtabletten

l pra
ONTVANGEN:

prachtige Everglaze Damesblouses J
alle maten (wit) slechts f 5.95

SPOTKOOPJE

DAMESJAPONNEN
t 29.75 - 24.50 - 21.— - 19.75 - 12.75 -9.75 •

U wilt uw schoenen laten repareren

11111

Laat WULLINK

't e^ns voor U proberen!

Onbetwist, de schoenenspecMist

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden



B.z.a. nette werkster
voor enkele ochtenden
of middagen per week
Adres te bevr. bureau
Contact.

Gevraagd:
flinke jongens
leeftijd 14^-17 jr

Fa Jansen & Heuveling
Vorden

Gevraagd:
prima chauffeur,
liefst intern.

Jac. Wolterink,
't Hoge, Tel. 264

Gevraagd: voor l Juli
zelfst. hulp in de huis-
houding, v. d. of d. e. n.
bij dame op leeftijd.
Aanmelden bij
Mevr. Garssen, Enk-
weg 19 Vorden.

Te koop een g.o.h.
bromfiets (Solex) en
een partij weckglazen.
Stationsweg 2.

Gevraagd:
een net meisje

voor d. of d. en n.
A. Plomp, Zutph.weg

Biggen te koop.
E. van Zuilekom,
Veldwijk C 82, n.o.Z.

Klein partijtje aardap-
pelen te koop, (noor-
deling) H. Groot Ob-
bink, Linde E 57

Heeft iemand mijn
nieuwe lichtblauwe
zwempakje met bad-
handdoek gevonden?
Bertie Kettelerij

Julianalaan 24

Te koop in het dorp:
de helft v. een dubb.
woningbevattende ka-
mer, slaapk., keuken,
kelder, bijkeuken en
bergpl.; boven 2 si.ka-
mers. Te bevr. bur.
Contact

Biggen te koop bij
H. J. Beumer Linde

Te koop ong. 10 jon-
ge hennen, 10 w. R.I.R.
Barink Nieuwstad

Meisjesflets te koop
G. W. Eijerkamp,

Sigarenwinkel

Te koop gevraagd
Kippenhok. Geschikt v.
10—15 kippen.
H. G. Wullink,

Dorpsstraat 4

Eetaardappelen
te koop. (Libertas)

bij A. Visschers,
Veldwijk C 88

Toom zware biggen
te koop. J. H Braak-
hckke, Wildenborch

Barchem

met een goede

jftartenj-

voorraad en onder

garantie êeverêaar

Een veilige
7 -Yl - N
L ^̂ .̂ I'nebril

' ^alleen bij de opticien/

Kijk door A-Rovil zonneglazen
• Anti Infrarood
• Anti Ultra violet
• Optisch geslepen

Fa. MartenS heeft ze voor u

Laatste aankondiging
van onze gestikte dekenreclame

Bij inlevering van een oude deken
ontvangt u een nieuwe 2-persoons
gewatteerde deken weer terug
met bijbetaling van f 22.50.

T

JOH. HEERINK
Woninginrichting Telf. 383 Vorden

De Fok- en Conlrolever. „De Toekomst"
vraagt per l Juli 1954

een monsternemer
Inschrijvingen worden ingewacht voor Zater-
dag 19 Juni bij de secr. J. W. Heijenk,

Delden B 103

De Spaj-Zomerreis
Denkt U er om volgende
week 15 Juni Uw

reischeque's in te leveren?

De Spar-winKeliers

ESKES
REMMERS
GROOtENBOER

lltodern en elegant

Dat zijn de schoentjes
die u koopt bij

Wüllink's schoenhandel
Tel. 342 «Onbetwist de schocnenspecialist»

Uw voordeel Ons gemak

Velen profiteerden reeds

Op advertenties t/m. Woensdag ge-
bracht krijgt u voortaan 10 pet korting.
Donderdag tot 6 uur normaal tarief.
Donderdag na 6 uur en Vrijdag

10 pet verhoging!

Bezorg uzelf voordeel en ons
groot gemak, door te zorgen
dat de advertenties reeds op
Woensdag in ons bezit zijn!

Contact, hét blad van Vorden
Lage regclprijs hoge publiciteitswaarde

Uw voordeel Ons gemak

Voor Zaterdag
EXTRA RECLAME

150 gr. ham 75 et 150 gr. bloedworst 27 et
150 gr. plockworst 75 et 150 gr. hamworst 45 et
150 gr. leverworst 27 et 150 gr. boterhamw. 30 et

500 gr. spek, mooi droog, 95 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Wij betalen u uit l

met klinkende munt

12 Juni is de sluitingsdag van onze „Wonderboekjes"!

Tot 26 Juni geven wij u de gelegenheid
het Inconé-boekje bij ons in te leveren.

Het u toekomende bedrag wordt u in CONTANTEN uitbetaald.

TEL 381 VISSER


